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 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce od 2019 roku prowadzi projekt pt. „Problemy 

społeczne pod lupą”. Jest on dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, działanie 2.20 – „Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie 

dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy” i realizowany 

pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

  Projekt realizuje cel szczegółowy POWER: zwiększenie udziału partnerów 

społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, 

w celu lepszego dostosowania ich do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest 

zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdziel-

czości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy 

i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym 

uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom 

prowadzonym w projekcie: przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, 

upublicznienie i zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań, w terminie 

od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Pro-

dukcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową repre-

zentującą interesy pracowników/c zakładów pracy branży spożywczej, działającą 

na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości 

oraz handlu rodzimego. Skupia organizacje związkowe z całego kraju, które działają 

w 16 województwach. Jest organizacją zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu 

Związków Zawodowych. 

  W kręgu naszych najważniejszych zainteresowań znajdują się problemy 

handlu w Polsce oraz problemy kobiet, które stanowią przewagę liczebną w tej 

branży. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić w ramach niniejszego pro-

jektu badania koncentrujące się na tych dwóch obszarach. Przeprowadziliśmy trzy 

badania o następującej tematyce: 

 

Badanie 1 

Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży 

handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji. 

 
Badanie 2

Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających 

do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie. 
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Badanie 3

Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce analiza sytuacji 

obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz pro-

gramów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej. 

 

 Uwzględnienie potrzeb branży handlu detalicznego w naszym badaniu nie 

jest bezpodstawne. Jest to znacząca gałąź gospodarki Polski. Chcielibyśmy zwró-

cić Państwa uwagę na fakt, że handel detaliczny zatrudnia w Polsce ponad milion 

pracowników/c, co stanowi ponad 10% ogółu osób zatrudnionych w Polsce i jest 

trzecią pod względem liczebności grupą pracowniczą. Udział handlu w strukturze 

polskiego PKB jest znaczny i szacuje się na ok. 17,6% wartości dodanej brutto.   

 Wnioski z przeprowadzonych badań spowodowały wydanie przez Fe-

derację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu 

i Usług w Polsce opinii/stanowisk, które niniejszym Państwu – Przedstawicielom in-

stytucji dialogu społecznego, przekazujemy i prosimy o uwzględnienie ich w swojej 

działalności. 

 

Swoje stanowiska adresujemy do: 

Rady Rynku Pracy, Wojewódzkich Rad Rynku Pracy oraz wybranych Powiatowych 

Rad Rynku Pracy (stanowiska zawarte są w 1 części broszury). 

Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz wybra-

nych Powiatowych Rad Rynku Pracy (stanowiska zawarte są w 2 części broszury). 

 

 Mamy nadzieję, że zapoznanie się Państwa ze stanowiskami oraz wy-

korzystanie ich przez instytucje dialogowe, odniesie dwustronny skutek. Z jednej 

strony poprawi to obszar edukacji pracowników/c handlu i uczniów/uczennic 

kształcących się w tym kierunku oraz kobiet powracających na rynek pracy po 

dłuższej przerwie. Z drugiej strony pozwoli Państwu skorzystać z wniosków jakie 

płyną z badań zrealizowanych przez FZZPSPHiUwP, co ułatwi pracę dostarczając 

wartościowego materiału do przemyśleń, dyskusji i działań. 

 

 Krystyna Kołodziejczak 

Przewodnicząca FZZPSPHiU w Polsce
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STANOWISKA 
ADRESOWANE DO 

RADY RYNKU PRACY, 
WOJEWÓDZKICH RAD RYNKU PRACY

I WYBRANYCH POWIATOWYCH RAD RYNKU PRACY 

CZĘŚĆ I
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 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce działając w trosce o rozwój handlu detalicznego, 

podniesienie etosu pracy sprzedawców/czyń a także dostrzegając sytuację kobiet 

powracających na rynek pracy po długiej przewie, podejmuje inicjatywę skierowaną 

do Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkich Rad Rynku Pracy we wszystkich woje-

wództwach a także do wybranych Powiatowych Rad Rynku Pracy. 

 Nasze cele obejmują zapewnienie pełnego i produktywnego zatrudnienia, 

rozwój zasobów ludzkich oraz osiągnięcie wysokiej jakości pracy w branży handlo-

wej. Są one związane z celami i działaniami organów, którą Państwo reprezentują. 

Stąd nasza inicjatywa w Państwa kierunku, mająca na celu zwrócenie uwagi Rad 

Rynku Pracy na sytuacje związaną z szeroko pojętą edukacją w branży handlu, do-

tyczącą pracowników/c oraz przyszłych pracowników/c, a także dotyczącą kobiet, 

które stanowią przewagę liczebną w tym sektorze. 

  Poczynione przez nas badania są wyrazem troski o rozwój sektora han-

dlu, który stanowi znaczący udział zarówno w liczbie pracowników/c, jak i wy-

twarzanego PKB. Liczymy, że podejmowane przez nas działania, przy życzliwym 

wsparciu instytucji dialogu społecznego, pozwolą na rozwój tej branży. 

Wstęp
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 W przeprowadzonym badaniu wzięli udział pracownicy/ce firm handlu de-

talicznego reprezentujący różne szczeble struktury organizacyjnej tj. zarządy, pra-

cownicy/ce działów marketingu i sprzedaży, kierownicy/czki sklepów oraz sprze-

dawcy/czynie. Respondenci/tki z tych czterech grup mieli okazję wypowiedzieć się 

w swoim imieniu, określając własne potrzeby szkoleniowe oraz poziom ich realizacji 

faktyczny i pożądany. Osoby na stanowiskach zarządczych i kierowniczych wypo-

wiadały się na temat potrzeb szkoleniowych swoich podwładnych. Perspektywa 

badania była zatem dwukierunkowa. 

 

Z badania wyciągnięto interesujące wnioski, które stanowią podstawę do wydania 

opinii/stanowisk. 

BADANIE NR 1 

TEMAT BADANIA: 

Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców 
i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) 

i możliwość ich realizacji. 
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  W ramach prowadzonego badania dostrzeżono problem niewystarczają-

cej dostępności do szkoleń dla pracowników/c branży handlu detalicznego. Jedno-

cześnie stwierdzono, że zmiany w postaci rosnącej konkurencji, rozwoju technologii 

informacyjnych i zachowań konsumentów/tek wymuszają konieczność podnosze-

nia kompetencji, aby skutecznie konkurować na rynku FMCG. Jedną z głównych 

przyczyn niedosytu szkoleń, wymienianych przez uczestników/czki badania, jest 

bariera finansowa. Szczególnie rodzimy, drobny handel detaliczny boryka się na 

tym polu z trudnościami, które niełatwo jest pokonać i potrzebuje wsparcia. 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o: 

 

zapewnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników/c branży 

handlu detalicznego w przyszłych latach, 

względnienie tej grupy jako beneficjentów nowej perspektywy funduszy unijnych, 

 uwzględnienie tej grupy przy wyznaczaniu priorytetów na kolejne lata w Krajowym 

Funduszu Szkoleniowym. 
 

Troska instytucji dialogowych o podnoszenie kompetencji tak licznej grupy pra-

cowniczej przełoży się na jakość pracy branży handlu detalicznego i wzrost PKB 

wynikający z rozwoju tej branży. 

STANOWISKO Nr 1 Z BADANIA 1 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
dofinansowania szkoleń dla pracowników/c  

branży handlu detalicznego. 
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 W ramach badania dostrzeżono problem niewystarczającego dostoso-

wania szkoleń do potrzeb i oczekiwań badanych przedstawicieli/lek handlu deta-

licznego. Warto tu przedstawić opinię kadry zarządzającej, według której szkolenia 

spełniają oczekiwania w 59%, co nie jest satysfakcjonującym wskaźnikiem. Re-

spondenci/tki wskazywali/ły na zbyt niski poziom dostosowania kształcenia usta-

wicznego do potrzeb branży, którą reprezentują. Odnotowano powszechną opinię 

niewystarczającej możliwości wykorzystania nabytych kompetencji w pracy zawo-

dowej i braku zadowolenia z ich przydatności w praktyce. 

 Jednocześnie zwracano także uwagę na kolejną barierę uczestnictwa 

w szkoleniach dotyczącą technicznego aspektu organizacji szkoleń związanego 

z synchronizacją czasową. Głównymi problemami są braki kadrowe w sklepach 

powodujące trudności w zaplanowaniu pracy personelu w sposób umożliwiający 

oddelegowanie części pracowników/c do uczestnictwa w szkoleniach (szczególnie 

sytuacja ta dotyczy grup sprzedawców/czyń i kierowników/czki sklepów). 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o: 

 

• wywieranie wpływu na instytucje szkoleniowe poprzez lobbowanie za celniejszym 

dopasowaniem szkoleń do potrzeb branży handlu detalicznego w tym: dostoso-

wanie programów szkoleń, wybór odpowiednich technik szkoleniowych, wybór 

prowadzących – praktyków/tyczek, cechujących się kompetencjami dydaktycz-

nymi oraz prowadzenie ewaluacji szkoleń,  

• wywieranie wpływu na instytucje szkoleniowe poprzez lobbowanie za do-

stosowaniem godzin realizacji kształcenia oraz form organizacji szkoleń do 

STANOWISKO Nr 2 Z BADANIA 1 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
szkoleń dla pracowników/c branży handlu detalicznego.  
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potrzeb branży handlu detalicznego. Postulujemy większą koncentrację na 

częściowym prowadzeniu szkoleń online, wykorzystując metodykę nauczania 

synchronicznego i asynchronicznego, zależnego od preferencji konkretnego 

przedsiębiorstwa. 
 
 

 Włączenie się instytucji dialogowych w proces planowania i organizacji 

szkoleń dla przedstawicieli/lek branży handlu detalicznego będzie skutkowało 

podniesieniem jakości (i skuteczności) szkoleń, a co za tym idzie będzie miało 

wpływ na jakość pracy branży handlu detalicznego i wzrost PKB wynikający 

z rozwoju tej branży. 
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 Wyniki badań pokazały dużą potrzebę realizacji szkoleń podnoszących 

tzw. kompetencje miękkie przez personel sklepów. Jako główne obszary wska-

zywano: radzenie sobie ze stresem, komunikację i obsługę klientów. Zapewne na 

wyniki badania miał wpływ okres ich realizacji – część badań “w terenie” została 

przeprowadzona w okresie pandemii. Fakt ten przekładał się na odczuwanie przez 

pracowników/ce handlu detalicznego dodatkowego stresu związanego z koniecz-

nością obsługi klientów w sytuacji zagrożenia COVID-19. U wielu pracowników/c 

sklepów spowodowało to duży dyskomfort psychiczny, przy jednoczesnym braku 

narzędzi do poradzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Szczególnie sprzedawcy/

czynie (a więc pracownicy/ce “pierwszej linii frontu”) wskazywali/ły na brak szkoleń 

miękkich, dzięki którym nabyliby/łyby kompetencje wspierające ich w tej trudnej 

sytuacji. 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje ouwzględnienie 

potrzeb tej grupy dotyczących nabycia tzw. kompetencji miękkich w przy ustalaniu 

priorytetów wydatkowania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowe-

go na 2022 r. Ponadto prosimy o włączenie tzw. kompetencji miękkich do katalogu 

działań objętych dofinansowaniem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowe-

go.  

 

Troska o rozwój pracowników/c z tej licznej grupy pracowniczej przełoży się na 

jakość pracy branży handlu detalicznego i wzrost PKB wynikający z rozwoju tej 

branży. 

STANOWISKO Nr 3 Z BADANIA 1 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług  

w Polsce zrzeszonej w OPZZ  
w sprawie rodzajów i obszarów szkoleń  

dla pracowników/c branży handlu detalicznego. 
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 Zainteresowanie potrzebami kobiet wracającymi do pracy po dłuż-

szej przerwie wynika z danych statystycznych, jak również z sygnałów  

o ich problemach płynących z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych 

w strukturach Beneficjenta. Grupa kobiet, która przerywa aktywność zawodową 

na minimum 12 miesięcy (np. z powodu wychowywania dzieci) jest w Polsce liczna 

(około miliona kobiet rocznie wraca w do pracy po dłuższej dezaktywacji). Powrót 

do pracy po tak długim okresie jest z reguły problematyczny i dla samej kobiety, 

ale też dla pracodawcy/czyni. Branża handlu detalicznego jest zdominowana przez 

kobiety. Stanowią one pow. 90% kadry pracowniczej. Problem ten jest szczególnie 

widoczny w tym sfeminizowanym środowisku. Dlatego znalazł się w centrum uwagi 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu 

i Usług w Polsce.       

 

 W przeprowadzonym badaniu wzięły udział kobiety, będące  

w trakcie minimum rocznej przerwy w świadczeniu pracy lub świeżo (max ½ roku) 

po powrocie do pracy. Reprezentowały one różne branże.  Znajdowały się też 

w różnych sytuacjach - niektóre wróciły do macierzystego zakładu pracy, niektóre 

zmieniły lub planują zmienić pracodawcę, inne podjęły lub planują podjąć działal-

ność gospodarczą. W czasie badań respondentki wypowiadały się na temat po-

trzeb uzupełnienia kompetencji po powrocie do pracy. 

 

 Z badania wyciągnięto interesujące wnioski, które stanowią podstawę do 

wydania opinii/stanowisk. 

BADANIE NR 2 

TEMAT BADANIA: 

Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji  
i kompetencji kobiet powracających do aktywności 

zawodowej po minimum rocznej przerwie. 
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 W ramach badania dostrzeżono problem braku wystarczającej troski pra-

codawców/czyń o uzupełnienie kompetencji kobiet powracających do pracy po 

dłużej przerwie. 

 

 Większość kobiet twierdziło, że pracodawcy/czynie nie przeprowadzają 

analizy ich deficytów kompetencyjnych. Taka sytuacja powoduje brak rzetelnej wie-

dzy obu stron o powstałych lukach w kompetencjach. Według badanych kobiet 

pracodawcy/czynie nie proponują też działań zmierzających do uzupełnienia defi-

cytów. 

 

 Podobną opinię uzyskano od przeważającej liczby pracodawców/czyń 

biorących udział w badaniu. Przyznawali/ły oni/one, że w zakładach pracy, które 

reprezentują, nie wdrożono procedur związanych z powrotem osób do pracy po 

dłuższej przerwie. Sytuacja ta powoduje dyskomfort kobiet związany podjęciem ak-

tywności zawodowej, a niejednokrotnie opóźnia też decyzję o powrocie do pracy. 

Respondentki zwracały uwagę, że w tym trudnym okresie nie czują się wystarcza-

jąco wspierane przez pracodawców/czynie. 

 

 Jak wykazało badanie najczęstszym powodem dłuższej absencji zawo-

dowej badanych kobiet jest/było urodzenie i wychowanie dziecka. Dlatego wycią-

gnięto wniosek o rzadkim korzystaniu pracodawców/czyń z możliwości jakie daje 

przedsiębiorstwom Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Za jego pośrednictwem praco-

dawcy/czynie mogą otrzymać dofinansowanie na kształcenie ustawiczne kobiet 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad 

dzieckiem/dziećmi. 

STANOWISKO Nr 1 Z BADANIA 2 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
wspierania kobiet powracających na rynek pracy po dłuższej 

dezaktywacji zawodowej przez pracodawców/czynie.  

BADANIE NR 2 
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 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spół-

dzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o:  

 

1. podjęcie działań mających na celu wywieranie wpływu na pracodawców/czy-

nie o otaczanie większą troską potrzeby uzupełnienia kompetencji przez ko-

biety powracające do pracy po dłuższym okresie dezaktywacji zawodowej, 

2.  utrzymanie w kolejnych latach priorytetu Krajowego Funduszu Szkoleniowe-

go nakierowanego na osoby wracające do pracy po przerwie, tj. “wsparcie 

kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem”, 

3. prowadzenie akcji informacyjnej wśród pracodawców/czyń dotyczącej moż-

liwości wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ra-

mach powyższego priorytetu.   

 

Troska o wsparcie edukacyjne licznej grupy kobiet powracających na rynek pra-

cy po dłuższej przerwie przełoży się na zwiększenie ilości kobiet decydujących 

się na powrót do aktywności zawodowej oraz ułatwi im ten powrót. 
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 Badanie wykazało, że kobiety wracające na rynek pracy potrzebują 

wsparcia instytucjonalnego ze strony państwa, realizowanego m. in. poprzez in-

stytucje rynku pracy. Kobiety oczekują pomocy w podniesieniu kompetencji lub 

pozyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji, pomocy adekwatnej do sytuacji jaką za-

stanie kobieta po okresie bierności zawodowej. Może ona być związana z potrzebą 

reorientacji zawodowej w związku z sytuacją zmiany pracodawcy/czyni lub chęcią 

podjęcia pracy na własny rachunek po dłuższej przerwie w świadczeniu pracy. Jed-

nak w obecnym stanie prawnym kobiety czują się osamotnione. Wiele z nich ma 

świadomość swoich deficytów kompetencyjnych a także wskazuje na brak możli-

wości finansowych, aby je uzupełnić. 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o: 

 

1. zapewnienie planującym powrócić na rynek pracy kobietom wsparcia insty-

tucjonalnego, świadczonego przez np. Urzędy Pracy w zakresie: spotkań 

z doradcą/czynią zawodowym/ą, sfinansowania lub dofinansowania kursów 

zawodowych oraz kursów kompetencji miękkich, wspierających ponowne 

odnalezienie się na rynku pracy. Dotychczas takie wsparcie oferowane jest 

głównie dla osób bezrobotnych. Kobiety wracając na rynek pracy po przerwie 

związanej np. z wychowaniem dzieci najczęściej nie należą do tej kategorii 

więc nie mogą ubiegać się o wsparcie, 

2. stymulowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarzą-

dowych do prowadzenia działań wspierających kobiety powracające na rynek 

pracy dofinansowanych np. ze środków budżetów partycypacyjnych, samo-

rządowych lub środków unijnych i innych.  

STANOWISKO Nr 2 Z BADANIA 2 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie wspierania kobiet 
powracających na rynek pracy po dłuższej dezaktywacji 

zawodowej przez instytucje rynku pracy. 
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Troska o wsparcie edukacyjne licznej grupy kobiet powracających na rynek pra-

cy po dłuższej przerwie przełoży się na zwiększenie liczby kobiet decydujących 

się na powrót do aktywności zawodowej oraz ułatwi im ten powrót. 
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 Badania wykazały, że kobiety wracające na rynek pracy oczekują od firm 

szkoleniowych dostosowania szkoleń do ich specyficznych potrzeb. Jednocześnie 

na rynku szkoleniowym brakuje szkoleń i innego wsparcia (np. coaching, mento-

ring) wyraźnie adresowanego do tej licznej grupy potencjalnych uczestniczek. Brak 

dostosowania działań edukacyjnych powoduje często rezygnację kobiet z kształce-

nia w ogóle. 

 Konsekwencją tego jest opóźnienie powrotu kobiet na rynek pracy w Pol-

sce, co przekłada się na jedną z najniższych aktywności zawodowych kobiet w Eu-

ropie. Według danych GUS aktywność zawodowa kobiet w naszym kraju wynosi 

zaledwie 63%. 

Respondentki oczekiwałyby od firm szkoleniowych takich działań jak:  

dostosowanie czasu szkoleń do możliwości kobiet wychowujących dzieci,  

zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie szkoleń,  

przeniesienie części szkoleń, oraz innego wsparcia, do Internetu poprzez realizację 

szkoleń czy konsultacji w trybie zdalnym (spotkania z trenerem/trenerką on-line lub 

szkolenia e-learningowe).  

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o: 

 

1. skierowanie uwagi przedstawicieli/lek firm szkoleniowych na dopasowanie 

działań  edukacyjnych do potrzeb kobiet planujących powrót na rynek pracy 

po dłuższej przerwie, 

2. inicjowanie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania szkoleń i innych 

działań edukacyjnych dla kobiet planujących powrót na rynek pracy po dłuż-

STANOWISKO Nr 3 Z BADANIA 2 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie wspierania kobiet 
powracających na rynek pracy po dłuższej dezaktywacji 

zawodowej przez instytucje szkoleniowe. 
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szej przerwie. Przykładem jest priorytet Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

dotyczący wyłącznie sytuacji, kiedy kobieta powróciła już do pracy, ale nie 

dotyczy kobiet, które powrót do aktywności zawodowej dopiero planują. Re-

komendujemy rozszerzenie kategorii odbiorczyń wsparcia przywołanego prio-

rytetu KFS i innych źródeł finansowania o tą specyficzną grupę kobiet. Specy-

ficzną dlatego, że nie posiada statusu osoby bezrobotnej, jest zatrudniona, ale 

jednocześnie nie pracuje. Dostępne źródła finansowania wykluczają tę grupę 

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego.   

 

 

Troska o wsparcie edukacyjne licznej grupy kobiet powracających na rynek pra-

cy po dłuższej przerwie przełoży się na zwiększenie ilości kobiet decydujących 

się na powrót do aktywności zawodowej oraz ułatwi im ten powrót. Z drugiej 

strony takie działanie może zapewnić firmom szkoleniowym większą grupę od-

biorczyń.
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 Zainteresowanie tematyką szkolnictwa zawodowego (branżowego) kształ-

cącego pracowników/ce handlu w Polsce i jego potrzeb wynika z troski Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce o przyszłość i rozwój handlu w Polsce. Zabieganie o wykwalifikowane 

kadry, które zaspokoją potrzeby sklepów w zakresie zatrudnienia, jest naturalnym 

kręgiem naszego dążenia, jako związku branżowego.

  

 Liczba szkół ponadpodstawowych branżowych kształcących handlow-

ców/czynie oraz sprzedawców/czynie nie należy do najniższych. Dane pokazują, 

że istnieje w Polsce 1612 takich placówek edukacyjnych. Jednak nie zaspokajają 

one potrzeb branży handlowej w zakresie pozyskiwania wykształconych pracowni-

ków/c. Powodów tego stanu jest wiele. Najważniejsze z nich to stały rozwój branży 

handlowej powodujący systematyczne zapotrzebowanie na zwiększenie liczeb-

ności kadry pracowniczej. Branża handlowa zatrudnia prawie 2 miliony osób, co 

stanowi ok. 15% wszystkich zatrudnionych w Polsce i jest trzecią pod względem 

liczebności grupą pracowniczą. 

 

 W przeprowadzonym badaniu wzięła udział kadra kierownicza firm i pla-

cówek handlu detalicznego. Mieli oni/one możliwość zajęcia swojego stanowiska 

w temacie liczby branżowych szkół handlowych w poszczególnych regionach Pol-

ski a także sposobność wypowiedzi na temat programów tych szkół  jak również 

współpracy z nimi (np. w ramach praktyk zawodowych). 

 

 Z badania wyciągnięto interesujące wnioski, które stanowią podstawę do 

wydania opinii/stanowisk. 

BADANIE NR 3 

TEMAT BADANIA: 
Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników/ce handlu 

w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie 
w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów 

nauczania w opinii pracodawców/czyń z branży handlowej. 
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 W czasie badania ponad 20% respondentów/tek wskazało na brak wy-

starczającej ilości szkół branżowych lub klas kształcących w zawodzie handlowcy/

czyni i sprzedawcy/czyni w ich regionie.

 Respondenci/tki ocenili/ły, że tylko ok. 43% pracowników/c zatrudnio-

nych w sklepach posiada wykształcenie kierunkowe w wykonywanym zawodzie. 

Jednocześnie 83% badanych uznało wykształcenie kierunkowe sprzedawców/

czyń za atut pracownika/cy. 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o:

 

1. dokonanie analizy danych regionalnych dotyczących stosunku liczby szkół 

kształcących pracowników/ce branży handlowej oraz liczby opuszczających je 

co roku absolwentów/tek do potrzeb rynku pracy w powiecie/województwie, 

2. rozważenie możliwości zwiększenia liczby miejsc w szkołach zawodowych 

kształcących handlowców/czynie i sprzedawców/czynie w przypadku nieko-

rzystnej sytuacji w województwie/powiecie. 

 

 W naszym mniemaniu w każdym powiecie powinna znaleźć się branżowa 

szkoła o profilu handlowym, nie ma bowiem w Polsce powiatu, w którym handel 

byłby nieobecny. Troska o zwiększenie ilości szkół kształcących sprzedawców/czy-

nie przełoży się na rozwój i podniesienie jakości handlu na poziomie wojewódzkim 

i powiatowym.  

STANOWISKO Nr 1 Z BADANIA 3 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie analizy dostępności 
szkolnictwa kształcącego handlowców/czynie i sprzedaw-

ców/czynie w poszczególnych regionach. 
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 Objęta badaniem kadra kierownicza firm i placówek handlu detalicznego 

w przeważającej większości (96%) zwróciła uwagę na niedostosowanie programu 

nauczania szkół kształcących handlowców/czynie 

i sprzedawców/czynie do rozwijającego się dynamicznie rynku. Badani/ne sugero-

wali/ły rozszerzenie programów o dodatkowe obszary kompetencyjne takie jak np.: 

 

• Obsługa klienta, 

• Badania potrzeb klienta, 

• Przyjmowanie reklamacji i reagowanie na zastrzeżenia, 

• Merchandising, 

• Psychologia sprzedaży, 

• Prezentacja produktów, 

• Sprzedaż produktów przez Internet. 

 

W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spół-

dzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o: 

 

1. zainicjowanie dialogu między przedstawicielami/lkami szkół kształcących han-

dlowców/czynie i sprzedawców/czynie, a osobami kierującymi placówkami 

handlowymi w zakresie korekt programów nauczania. Dialog ten miałby na 

celu ustalenie pożądanych zmian w programie nauczania z punktu widzenia 

placówek handlowych, a z drugiej strony szkoły miałyby możliwość przeka-

zania informacji o możliwościach takich zmian pracodawcom i pracodawczy-

niom. 

2. rozszerzenie programów nauczania szkól handlowych występujących w woje-

STANOWISKO Nr 2 Z BADANIA 3 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
rozszerzenia programów w średnich szkołach handlowych  

o dodatkowe treści edukacyjne. 
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wództwie/ powiecie o wybrane z powyżej wymienionych obszary kompeten-

cyjne (w ramach uprawnień dyrektorów/rek szkół) lub inne obszary kompe-

tencyjne zaproponowane przez regionalnych pracodawców/czynie z branży 

handlowej. 

 

 

Troska o rozszerzenie programów nauczania szkół handlowych o nowoczesne 

kompetencje przełoży się na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 

i zapewnienie absolwentom/tkom ukończenie kształcenia z kompetencjami 

niezbędnymi w zawodzie sprzedawcy/czyni.  W konsekwencji będzie miało to 

wpływ na rozwój handlu w poszczególnych regionach. 



23

 Wyniki badania pokazały, że tylko 21 % respondentów/tek (kierownicy/

czki i zarządzający/ce placówkami handlowymi) deklaruje zadowolenie ze współ-

pracy między placówkami handlu detalicznego a szkołami średnimi kształcącymi 

handlowców/czynie i sprzedawców/czynie. Respondenci/tki wskazywali/ły na nie-

dostateczną współpracę i zaangażowanie ze strony szkół w zakresie organizacji 

i monitoringu praktyk zawodowych. Ponadto wskazywali/ły na konieczność uaktu-

alnienia programów praktyk zawodowych we współpracy z placówkami handlowy-

mi. 

 

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o wspieranie 

i inicjowanie współpracy kadry szkół średnich kształcących handlowców/czynie i  

sprzedawców/czynie w Państwa regionie z placówkami handlowymi w zakresie 

organizacji i monitoringu praktyk zawodowych realizowanych w placówkach handlu 

detalicznego, 

 

 Troska o współpracę między szkołami branżowymi kształcącymi han-

dlowców/czynie i sprzedawców/czynie a potencjalnymi, przyszłymi pracodaw-

cami/czyniami absolwentów/tek przełoży się na tworzenie nowoczesnych pro-

gramów nauczania odpowiadających na potrzeby rynku i pracodawców/czyń. 

Tym samym praktyczna nauka zawodu będzie miała szansę przynosić lepsze 

efekty edukacyjne dla uczniów/c. 

STANOWISKO Nr 3 Z BADANIA 3 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie współpracy 
placówek handlowych ze szkołami średnimi kształcącymi 

handlowców/czynie i sprzedawców/czynie  
w zakresie praktyk zawodowych i programów edukacji. 

 



24

PODSUMOWANIE

 

 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce wyraża głębokie przekonanie, że troska o rozwój 

kompetencji pracowników/c handlu w Polsce, podniesienie jakości szkolnictwa 

kształcącego handlowców/czynie i sprzedawców/czynie a także wspieranie kobiet 

w Polsce (zatrudnionych w różnych branżach), które z racji przerwy w pracy muszą 

reaktywować swoją drogę zawodową jest naszą wspólną troską.

 Nasze postulaty i propozycje zgłoszone w niniejszych stanowiskach, przy-

gotowanych na podstawie przeprowadzonych badań wpisują się w cele działania 

Rady Rynku Pracy, Wojewódzkich Rad Rynku Pracy i Powiatowych Rad Rynku 

Pracy związanych z dążeniem do rozwoju zasobów ludzkich oraz aktywizacją za-

wodową. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce podejmuje działania w tym kierunku, czego wyni-

kiem są np. przeprowadzone badania. Wierzymy, że zjednoczenie sił i działanie we 

wspólnym kierunku przyniesie korzyści dla szerokiej rzeszy pracowników i przełoży 

się na rozwój gospodarki.  

Z góry dziękujemy Państwu – Przedstawicielom oraz Przedstawicielkom Rad Ryn-

ku Pracy za pochylenie się nad opisanymi problemami. Mamy nadzieję, że przed-

stawione przez nas stanowiska przybliżą Państwu problemy dotyczące podnosze-

nia kwalifikacji w branży handlowej i kompetencji kobiet powracających na rynek 

pracy, a podjęte przez Państwa inicjatywy zmienią ten obszar na lepsze. 
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STANOWISKA 
ADRESOWANE

DO RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
I WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO.

CZĘŚĆ II
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 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce działając w trosce o rozwój handlu detalicznego, 

podniesienie etosu pracy sprzedawców/czyń a także dostrzegając sytuacje ko-

biet powracających na rynek pracy po przewie, podejmuje inicjatywę skierowaną 

do Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego we 

wszystkich województwach. 

 Nasze cele związane są z zapewnieniem warunków do rozwoju społecz-

no-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spój-

ności społecznej w zakresie branży, którą reprezentujemy, co jest związane z celem 

i działaniami Rad Dialogu Społecznego. Stąd nasza inicjatywa w Państwa kierunku, 

mająca na celu zwrócenie uwagi instytucji dialogu społecznego na sytuację szeroko 

pojętej edukacji w branży handlowej, dotyczącą pracowników/c oraz przyszłych 

pracowników/c a także dotyczącą kobiet, które stanowią przewagę liczebną w tym 

sektorze. 

 Poczynione przez nas badania są wyrazem troski o rozwój sektora handlu, 

który stanowi znaczący udział zarówno w liczbie pracowników/c, jak i wytwarzane-

go PKB. Liczymy, że podejmowane przez nas działania, przy życzliwym wsparciu 

instytucji dialogu społecznego, pozwolą na rozwój tej branży. 
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 W przeprowadzonym badaniu wzięli/ły udział pracownicy/ce firm handlu 

detalicznego reprezentujący/ce różne szczeble struktury organizacyjnej tj. zarzą-

dy, pracownicy/ce działów marketingu i sprzedaży, kierownicy/czki sklepów oraz 

sprzedawcy/czynie. Respondenci/tki z tych czterech grup mieli/ły okazję wypowie-

dzieć się w swoim imieniu, określając własne potrzeby szkoleniowe oraz poziom 

ich realizacji faktyczny i pożądany. Osoby na stanowiskach zarządczych i kierow-

niczych wypowiadały się na temat potrzeb szkoleniowych swoich podwładnych. 

Perspektywa badania była zatem dwukierunkowa. 

 

 Z badania wyciągnięto ciekawe wnioski, które stanowią podstawę do wy-

dania opinii/stanowisk. 

BADANIE NR 1 

TEMAT BADANIA: 
Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców 

i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) 
i możliwość ich realizacji. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na następujące problemy 

w obszarze podnoszenia kompetencji w branży handlowej:

 

1. W opinii respondentów/tek (zarówno pracodawców/czyń jak 

i pracowników/c) - niewystarczająca jest dostępność szkoleń podno-

szących kompetencje kadry firm i placówek handlu detalicznego. Sy-

tuacja ta dotyczy zarówno osób zarządzających, jak kierowników/czek 

oraz samych sprzedawców/czyń. Respondenci/tki upatrują problem 

w cenach szkoleń, braku dofinansowań oraz w trudnościach związanych 

z organizacją pracy w przypadku absencji uczestników/czek szkolenia. 

 

2. Badani/e zwracali uwagę na brak wsparcia w zakresie podnoszenia poziomu kom-

petencji miękkich odbijający się negatywnie na psychice pracowników/c, głów-

nie sprzedawców/czyń. Problem został dostrzeżony w trakcie pandemii, w której 

sprzedawcy/czynie stali/ły się osobami “pierwszej linii frontu”. Sytuacja ta odbija 

się negatywnie na psychice pracowników/c i wymaga szczególnego wsparcia. 

 

3. Respondenci/tki wyrażali/ły też opinię o niewystarczającym dostosowaniu 

szkoleń i innych form edukacji dla branży handlowej przez firmy szkoleniowe 

specjalizujące się w szkoleniach dla handlu. Sugerowali/ły zbyt małe dostoso-

wanie ich do praktyki, brak elastyczności czasowej oraz wąski wachlarz metod 

prowadzenia działań edukacyjnych. 

Uczestnicy/czki badania pokładają nadzieję we wsparciu edukacji w handlu deta-

licznym przez instytucje dialogu społecznego.  

STANOWISKO Z BADANIA 1 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
wspierania branży handlowej  

w podnoszeniu kompetencji pracowników/c.
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 W związku z powyższym Federacja Związków Zawo-

dowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług  

w Polsce postuluje o wykorzystanie przez Radę Dialogu Społecznego 

i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego wszelkich dostępnych środków mo-

gących wspierać kompetencje tej ważnej i licznej grupy pracowników/c poprzez: 

 

1. lobbowanie w sprawie pozyskiwania środków umożliwiających dofinansowa-

nie szkoleń, 

2. lobbowanie wśród firm reprezentujących sektor edukacyjny do przeanalizowa-

nia i zmodyfikowania oferty szkoleniowej dla sektora handlu. 

 

Troska o rozwój kompetencyjny tej grupy zawodowej pobudzi rozwój sekto-

ra handlu detalicznego w Polsce, pozytywnie wpłynie na etos pracownika/cy 

handlu, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 
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 Wzięcie pod uwagę potrzeb kobiet, które przerywają na minimum rok pra-

cę (najczęściej z powodu wychowywania dzieci) wynika z dużej liczebności tej gru-

py, albowiem około miliona kobiet rocznie wraca do pracy po dłuższej dezaktywacji 

zawodowej. Powrót do pracy po tak długim okresie jest z reguły problematyczny nie 

tylko dla samej kobiety, ale też dla pracodawcy/czyni. 

 

 W przeprowadzonym badaniu wzięły udział kobiety, będące w trakcie mi-

nimum rocznej przerwy w świadczeniu pracy lub świeżo (max ½ roku) po powrocie 

do pracy. Badane kobiety znajdowały się w różnych sytuacjach - niektóre wróciły 

do macierzystego zakładu pracy, niektóre zmieniły lub planują zmienić pracodawcę/

czynię, inne podjęły lub planują podjąć działalność gospodarczą. W czasie badań 

respondentki wypowiadały się na temat potrzeb uzupełnienia kompetencji po po-

wrocie do pracy. 

BADANIE NR 2 

TEMAT BADANIA: 
Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompe-
tencji kobiet powracających do aktywności zawodowej  

po minimum rocznej przerwie. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na następujące problemy 

w obszarze uzupełniania kompetencji kobiet powracających do aktywności zawo-

dowej: 

1. W opinii respondentek macierzyste zakłady pracy nie dysponują procedurami, 

które w jasny sposób identyfikowałyby ich deficyty kompetencyjne pojawiające 

się w czasie dezaktywacji zawodowej  a także proponowałyby konkretne roz-

wiązania mające na celu ich uzupełnienie.

2.  Kobiety biorące udział w badaniu wskazywały na najtrudniejszą sytuację tych 

kobiet, które po okresie nieobecności w pracy nie wracają z różnych powo-

dów do macierzystego pracodawcy. Odsetek kobiet w takiej sytuacji jest duży 

- dotyczy osób, które zmieniają pracodawcę lub planują rozpocząć własną 

działalność. Sygnalizowały one silną potrzebę wsparcia od państwa, która 

w ich odczuciu nie jest realizowana w wystarczający sposób. Finalnie, sytuacja 

ta powoduje dużą obawę przed powrotem do aktywności zawodowej i czę-

sto skutkuje jej opóźnianiem. Kobiety oczekują wsparcia instytucjonalnego od 

państwa w postaci zaproponowania i finansowania szkoleń, doradztwa, za-

pewnienia opieki nad dziećmi w czasie kształcenia i wsparcia w rozwoju, aby 

przyspieszyć ich powrót do aktywności zawodowej. 

 Uczestniczki badania pokładają nadzieję we wsparciu kobiet powracają-

cych po przerwie na rynek pracy przez instytucje dialogu społecznego.  

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o wykorzysta-

nie przez Radę Dialogu Społecznego i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego 

STANOWISKO Z BADANIA 2 

 STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ w sprawie  
wsparcia kobiet wracających na rynek pracy  

po dłuższym okresie dezaktywacji zawodowej. 
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wszelkich dostępnych środków mogących wspierać rozwój kompetencji tej ważnej 

i licznej grupy poprzez lobbowanie za stworzeniem mechanizmów, które pomagały-

by kobietom wracać na rynek pracy po dezaktywacji zawodowej. Rekomendujemy 

pomoc w postaci: refundacji szkoleń, refundacji doradztwa zawodowego, wsparcia 

w postaci coachingu, mentoringu, konsultacji psychologów/żek i zapewnienia opie-

ki nad dziećmi w czasie edukacji. 

 

 Troska o rozwój kobiet powracających na rynek pracy przełoży się na 

podejmowanie decyzji o szybszym ich powrocie do aktywności zawodowej, co 

z kolei przełoży się na mniejszą konieczność finansowego wsparcia rodzin przez 

państwo. Ponadto spowoduje ich szybszą adaptację do aktualnych warunków 

zawodowych i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych. Sytuacja 

ta pozytywnie wpłynie na wizerunek tej grupy wśród pracodawców/czyń i zni-

weluje obawy związane zatrudnianiem młodych kobiet.    
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 Zainteresowanie tematyką szkolnictwa zawodowego (branżowego) kształ-

cącego pracowników/ce handlu w Polsce i jego potrzeb wynika z troski Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce o przyszłość i rozwój handlu w Polsce. Zabieganie o wykwalifikowane 

kadry, które zaspokoją potrzeby sklepów w zakresie zatrudnienia jest naturalnym 

kręgiem naszego dążenia, jako związku branżowego.

 Liczba szkół ponadpodstawowych branżowych kształcących handlow-

ców/czynie i  sprzedawców/czynie, mimo, że nie jest mała, nie zaspokaja potrzeb 

branży handlowej w zakresie pozyskiwania wykształconych pracowników/c. Wyni-

ka to z faktu, że handel zatrudnia prawie 2 miliony osób, co stanowi ok. 15% za-

trudnionych w Polsce i jest trzecią pod względem liczebności grupą pracowniczą. 

 

 W przeprowadzonym badaniu wzięła udział kadra kierownicza firm i pla-

cówek handlu detalicznego. Mieli oni/one możliwość zajęcia swojego stanowiska 

w temacie liczby branżowych szkół handlowych w poszczególnych regionach Pol-

ski a także sposobność wypowiedzi na temat programów tych szkół jak również 

współpracy z nimi (np. w ramach praktyk zawodowych).

 

 Z badania wyciągnięto interesujące wnioski, które stanowią podstawę do 

wydania opinii/stanowisk.  

BADANIE NR 3 

TEMAT BADANIA: 
Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników/ce handlu 

w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie 
w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów 

nauczania w opinii pracodawców/czyń z branży handlowej. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na następujące problemy 

w obszarze szkolnictwa zawodowego kształcącego handlowców/czynie i sprze-

dawców/czynie w Polsce: 

1. W wielu regionach Polski odnotowuje się niewystarczającą ilość szkół kształ-

cących handlowców/czynie i sprzedawców/czynie. Fakt ten rzutuje na brak 

wykształcenia kierunkowego wielu sprzedawców/czyń w sklepach handlu de-

talicznego - według badanych, ok. 57% zatrudnionych nie posiada wykształ-

cenia kierunkowego. 

2. Jak zauważają respondenci/tki (zarządy i kierownicy/czki firm i placówek han-

dlu detalicznego) programy nauczania w szkołach kształcących przyszłych 

sprzedawców/czynie są nie do końca zgodne z oczekiwaniami nowoczesnego 

rynku sprzedaży. 

3. Respondenci/tki zwracali/ły uwagę na fakt niedostatecznej współpracy pomię-

dzy placówkami handlu a szkołami średnimi kształcącymi handlowców/czynie 

i sprzedawców/czynie, co ma przełożenie na niską jakość praktyk zawodo-

wych oraz brak wpływu praktyków zawodu na programy nauczania a także 

programy praktyk zawodowych. 

 Uczestnicy/czki  badania pokładają nadzieję we wsparciu szkolnictwa 

handlowego przez instytucje dialogu społecznego.  

 W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Pracowni-

ków Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce postuluje o wykorzystanie 

przez Radę dialogu Społecznego i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego wszel-

kich dostępnych środków mogących wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego 

kształcącego handlowców/czynie i sprzedawców/czynie poprzez: 

STANOWISKO Z BADANIA 3 
 

STANOWISKO Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług 

w Polsce zrzeszonej w OPZZ  
w sprawie rozwoju średniego szkolnictwa handlowego. 
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1. wywieranie wpływu na organy odpowiedzialne za zakładanie nowych szkół 

zawodowych na poziomie średnim lub tworzenie nowych klas o tym profilu, 

2. wspieranie prowadzenia dialogu między szkołami a pracodawcami/czyniami 

celem podniesienia jakości programów nauczania i programów oraz realizacji 

praktyk w branży handlowej. 

 

 Troska o rozwój kształcenia zawodowego branży handlowej przełoży 

się na podniesienie jakości szkolnictwa, podniesienie etosu zawodu sprzedaw-

cy/czyni a w konsekwencji na rozwój sektora handlu w Polsce. 
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PODSUMOWANIE

 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Pro-

dukcji, Handlu i Usług w Polsce wyraża głębokie przekonanie, że troska o roz-

wój kompetencji pracowników/c handlu w Polsce, podniesienie jakości średnie-

go szkolnictwa kształcącego handlowców/czynie i sprzedawców/czynie a także 

wspieranie ogółu kobiet w Polsce, które z racji przerwy w pracy muszą ponownie 

rozpocząć swoją drogę zawodową, jest naszą wspólną troską. 

 

 Nasze postulaty i propozycje zgłoszone w niniejszych stanowiskach przy-

gotowanych na podstawie przeprowadzonych badań wpisują się w cele działania 

Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego związanych 

z zapewnieniem warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia 

konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce po-

dejmuje działania w tym kierunku, czego wynikiem są np. przeprowadzone badania. 

 

 Wierzymy, że zjednoczenie sił i działanie we wspólnej sprawie przyniesie 

korzyści dla szerokiej rzeszy pracowników/c i przełoży się na rozwój gospodarki.  

 Z góry dziękujemy Państwu – Przedstawicielom oraz Przedstawicielkom 

Rad Dialogu Społecznego za pochylenie się nad opisanymi problemami. Mamy na-

dzieję, że przedstawione przez nas stanowiska przybliżą Państwu problemy zwią-

zane z podnoszeniem kwalifikacji w branży handlowej i kompetencji kobiet powra-

cających na rynek pracy, a podjęte przez Państwa inicjatywy zmienią ten obszar na 

lepsze. 


